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Maapolitiikka kasautumisetujen  
ja -haittojen synnyttäjänä
Laura Virtanen

Nykyisessä taloustilanteessa 
 kasautumisen ilmiöön perehtyminen 
on elintärkeää laskusuhdanteen kanssa 
painiville yrityksille, kunnille ja koko 
Suomelle. 

VÄESTÖN JA TUOTANNON KASAUTUMISTA  voidaan 
perustellusti pitää yhtenä nyky-yhteiskunnan merkittävimpänä 
ilmiönä, joka liittyy erottamattomasti taloudelliseen kasvuun; 
suurkaupungit kasvavat jatkuvasti, ja kuilu rikkaiden ja köyhien 
välillä on nähtävissä niin yksittäisten kaupunkien kuin maiden ja 
kokonaisten maanosien välillä. Tämä urbanisaatioksi kutsuttu ilmiö 
asettaa kaupunkien kehittämiselle ja kestävyydelle suuria haasteita. 

Kaupunkirakenteen tiiveys tuottaa sekä positiivisia että negatii-
visia ulkoisvaikutuksia taloudellisesta, sosiaalisesta ja ekologisesta 
näkökulmasta. Nämä edut tai haittavaikutukset voivat koskettaa 
yksittäisiä ihmisiä tai yrityksiä tai niiden vaikutukset voivat ulottua 
kattamaan kokonaisen alueen. Alueen koko itsessään vaihtelee 
kaupunginosasta koko kaupunkiin tai kuntaan, ja laajimmillaan 
vaikutukset ovat havaittavissa globaalisti useissa maissa. Näitä 
vaikutuksia kutsutaan yleisesti kasautumiseduiksi ja -haitoiksi.

Tiheämpi kaupunkirakenne 
vyöryy keskustasta kohti 
Shanghain reuna-alueita. 
7–8-kerroksinen rakennuskanta 
saa pian väistyä. Uusi normi 
näyttäisi asettuvan 30–40 
kerroksen välimaastoon.
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Kasautumisella tarkoitetaan Aki Kangasharjun vuonna 2010 
julkaistussa tutkimuksessaan antaman määritelmän mukaisesti 
tuotannontekijöiden ja yritystoiminnan keskittymistä jollekin 
maantieteellisesti rajatulle alueelle. Kasautuminen synnyttää 
parhaimmassa tapauksessa eräänlaisen lumipalloefektin, jossa 
alueelle muuttavat yritykset vetävät puoleensa asukkaita ja erilaisia 
palveluita, jotka houkuttelevat alueelle uusia taloudellisia toimijoita 
ja samalla luovat alueella jo oleville yrityksille mahdollisuuden paitsi 
toimintansa ylläpitoon myös sen laajentamiseen. Alueen kasvu on 
näin ollen hyvin kokonaisvaltaista ja kasvusta hyötyy moni taho.

KASAUTUMISESTA HYÖTYY KOKO YHTEISKUNTA
Kasautumisen tuottamat hyödyt voidaan useiden eri tutkimusten 
perusteella luokitella kolmeen pääasialliseen ryhmään. Yksittäiset 
yritysten saamaa hyötyä kutsutaan mittakaavaeduksi tai toiselta 
nimeltään skaalaeduksi. Tällä tarkoitetaan sitä, että kun yritys 
laajenee ja samalla sen tuotannon määrää nostetaan, yhden tuo-
tantoyksikön tuottamiseen vaaditut kustannukset alenevat. Yritys 
pystyy näin ollen tuottamaan enemmän halvemmalla.

Yksittäisistä yrityksistä muodostuu useita yrityksiä kattavia 
toimialoja. Kokonaista toimialaa koskettavia kasautumisetuja 
kutsutaan lokalisaatioeduiksi, ja niillä tarkoitetaan lähinnä sitä, 
että kasautuessaan lähelle toisiaan yritykset voivat säästää kulje-
tuskustannuksissa, alalle syntyy omat, paikalliset työmarkkinat ja 
edellä mainittuja mittakaavaetuja pystytään hyödyntämään entistä 
tehokkaammin, kun yritykset alkavat erikoistua. Läheisyys lisää 
myös vuorovaikutusta yritysten välillä ja helpottaa innovaatioiden 
siirtymistä, jolloin koko alan kehittyminen on todennäköisempää.

Urbanisaatioeduilla tarkoitetaan puolestaan hyötyjä, joista 
pääsevät nauttimaan paitsi kaikki alueen yritykset myös koti-
taloudet. Kaupunkialueen koko vaikuttaa oleellisesti tuotannon 
ja kulutusmahdollisuuksien monipuolisuuteen. Mitä suurempi 
kirjo kaupungissa on eri aloille erikoistuneita toimijoita, sitä suu-
remmaksi kasvaa talouden sisäinen kyky tarjota ja tuottaa entistä 
enemmän kulutushyödykkeitä ja palveluita.

KASAUTUMISEN VARJOPUOLET
Monista eduistaan huolimatta on muistettava, että kasautuminen 
ei aina johda automaattisesti yritysten korkeampaan tuottavuu-
teen ja sitä kautta suurempaan yhteiskunnalliseen hyötyyn. Ka-
sautumisesta syntyy lukuisia erilaisia haittavaikutuksia, jotka aina 
lopulta jotakin kautta heijastuvat myös talouteen ja saavutetut 
edut voidaan kadottaa.

Kasautumisen merkittävimpänä haittapuolena näh-
dään niin kutsuttu ruuhkautuminen. Ruuhkautumisella 
voidaan kasautumisteorian yhteydessä tarkoittaa kahta 
asiaa: toisaalta se merkitsee konkreettista maan loppumista 
ja toisaalta taas erityisesti asuntojen ja matkustamisen hin-
tojen nousua. Nämä vaikutukset ovat suoraan taloudellisia 
ja vaikuttavat pitkällä aikavälillä voimakkaasti niin yritysten 
kuin kotitalouksien ostovoimaan.

Kasvun negatiiviset ulkoisvaikutukset aiheuttavat myös 
välillisesti haittaa asukkaille ja alueen yrityksille. Kasvavassa 
kaupungissa ilmansaasteiden määrä ilmassa lisääntyy, mikä 
aiheuttaa terveydellisiä haittavaikutuksia. Ilmansaasteiden 
lisäksi muun muassa liikenteen tuottama melu sekä onnet-
tomuusriskit, luonnonarvojen väheneminen ja kasvanut 
rikollisuus vähentävät viihtyisyyttä ja turvallisuuden tun-

netta. Välillisesti esimerkiksi terveydenhuollon kustannusten tai 
onnettomuuspaikkojen raivaamisen kautta nämäkin kasautumisen 
haittapuolet tuottavat yhteiskunnalle kuluja.

Äärimmillään ruuhkautuminen saattaa kaupungin kehittyessä 
lopulta johtaa tilanteeseen, jossa aluerakenne ja taloudellinen kas-
vu alkavat hajaantua. Tämä johtuu siitä, että kaupungin asukkaat ja 
alueella toimivat yritykset alkavat kokea kasautumisen tuottamat 
haittavaikutukset suuremmiksi kuin saavutetut hyödyt.

KASAUTUMISEN ETUJA VOIDAAN EDISTÄÄ 
KAUPUNKISUUNNITTELULLA
 Kasautuminen edellyttää aina taloudellista toimintaa ja talous-
kasvua. Taloudellista kasvua puolestaan ei synny ilman kau-
pungistumista. Jotta kasautuminen ylipäänsä on mahdollista, 
tulisi kaupunkirakenteeseen ja kaupungin sisäiseen toimivuuteen 
kiinnittää erityisesti huomiota. Kaupunki, jossa on riittävä tontti-
tarjonta, toimiva liikenneverkosto ja julkinen liikenne sekä riittävä 
asukaspohja, luo parhaat edellytykset ilmiön synnylle.

Maailmanpankin 2009 julkaisemassa raportissa ”World 
Development Report 2009” esitetään, että paikallisella tasolla 
kasautumiseen vaikuttavat erityisesti tiheys ja etäisyydet. Tihey-
dellä tarkoitetaan taloudellisen volyymin suhdetta maa-alaan ja 
etäisyyksillä puolestaan paikallistasolla lähinnä kaupunkialueiden 
sisäistä saavutettavuutta eli matka-aikoja ja yhteyttä niihin alueisiin, 
joilla kasautuminen on vahvaa.

Olennainen vaikutus kasautumisetujen ja -haittojen syntyyn 
on liikennejärjestelmällä, joka takaa eri alueiden hyvän saavutet-
tavuuden. Heikki Loikkasen tuoreen 2013 ilmestyneen julkaisun 
mukaan toimiva ja hyvin järjestetty liikennejärjestelmä houkuttelee 
ihmisiä paikkakunnalle, sillä helppo liikkuvuus ja hyvien sijaintien 
suuri lukumäärä lupaavat muuttajille taloudellista hyötyä alhai-
sempien matkustus- ja kuljetuskustannusten kautta. Liikenneyh-
teyksien parantaminen tyypillisesti edesauttaa kasautumisen 
syntymistä, sillä keskusalueilta käsin on helpompi myös palvella 
ympäröiviä alueita ja liikkumisen aiheuttamat kustannukset pysyvät 
kohtuullisina. Laajojen kaupunkialueiden ongelmaksi muodostuu 
kuitenkin se, että keskimääräisten etäisyyksien kasvaessa esimer-
kiksi asuntojen ja työpaikkojen välillä liikenteen ja kuljetusten 
kustannukset kasvavat, mikä vaikuttaa taloudellisten toimijoiden 
halukkuuteen muuttaa pois alueelta.

Loikkasen mukaan kaupunkien jäsentymistä tarkasteltaessa 
on tärkeää ottaa huomioon myös se, kuinka joustava kaupungin 

 ”Kasautumista  voidaan 
 perustellusti pitää  yhtenä 
 nyky-yhteiskunnan 
 merkittävimpänä ilmiönä.”
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E D U T H A I TAT

– mittakaavaedut
– lokalisaatioedut
– urbanisaatioedut

– ruuhkautuminen
– melu
– saasteet
– sosiaaliset ongelmat  

(mm. rikollisuus)
– onnettomuudet
– luonnonarvojen 

 vähentyminen

maankäyttörakenne on. Joustamaton maankäyttörakenne johtaa 
työpaikka- ja asuinrakentamisen hajautumiseen, jolloin kaupun-
git leviävät reunoiltaan, mikä johtaa korkeampiin kiinteistöjen 
hintoihin kuin joustavassa tapauksessa. Erityisesti ongelmana 
ovat rakennuskelpoiset välialueet, joita ei jostain syystä saada 
rakennutettua. Kasvavassa kaupungissa hyvistä sijainneista tulee 
nopeasti pulaa, jolloin entuudestaan korkeat kiinteistöjen hinnat ja 
vuokrat nousevat lisää. Välialueiden saaminen rakentamisen piiriin 
lisää markkinoilla vallitsevaa tarjontaa ja siten hidastaa hintatason 
nousua varsinkin kasautumiskeskittymien läheisyydessä.

Yritysten ja kotitalouksien sijoittuminen kaupungin sisällä 
vaikuttaa vahvasti elinkeinotoiminnan kannattavuuteen ja sitä 
kautta myös ihmisten hyvinvointiin. Yritysten ja kotitalouksien 
sijoittuminen kulkevat käsi kädessä; kotitaloudet hakeutuvat mie-
lellään alueille, joilla on töitä tarjolla, ja yritykset puolestaan ottavat 
sijoittumispäätöstään tehdessään huomioon alueen asukaspohjan 
laajuuden. Molemmat pyrkivät maksimoimaan saavuttamansa 

Kasautumisetujen tavoittelua 
suomalaisittain.
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 ”Kasautumisesta hyötyy 
koko yhteiskunta.”
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hyödyn – yritykset voittonsa ja kotitaloudet käytettävissä olevat 
tulonsa. Koska maa on rajallista, syntyy eri toimijoiden välille kil-
pailua hyvistä sijainneista, ja hyvän sijainnin saa se, joka on valmis 
maksamaan siitä eniten. 

Tutkimuksessani kävi ilmi, että kaupunkien kasvu ei kuitenkaan 
voi jatkua loputtomiin. Kun kaupunkien koko kasvaa, eli ne sekä 
laajenevat reunoiltaan että tiivistyvät, jossain vaiheessa käy niin, 

että alueiden talous alkaa hajaantua eri 
tavoin ja kasautumisen haittapuolet, 
kuten esimerkiksi ruuhkautuminen, saas-
teet ja yleinen viihtyisyyden aleneminen, 
tulevat entistä selvemmin näkyviin. Tästä 
syystä kaupunkien kokoa tulisi jollain 
keinolla rajoittaa, jotta kasautumisen 
tuottamia etuja ei menetettäisi. 

Kaupunkien rajatonta kasvua vastaan 
puhuu Kangasharjun 2010 esittämä 
teoria, jonka mukaan kasautumisen 
aiheuttaman ruuhkautumisen myötä 
syntyy keskuksia, jotka imevät suuren 
osan ympäröivienkin alueiden resurs-
seista itseensä. Ruuhkautuminen johtaa 
kasvun hidastumiseen, jolloin kehityksen 
hajauttaminen edesauttaa talouskasvua. 
Ruuhkautumista vähentävällä politiikalla 
voidaan edistää talouskasvua, kun kasau-
tumisvoimia pyritään keskittämään niille 
alueille, joilla yritystoiminnalla ja työpaik-
koja seuraavalla muuttoliikenteellä on 
tilaa kasvaa. 

Loikkasen tekemän tutkimuksen 
mukaan kaupunkisuunnittelussa tulisi 
muistaa, että kasvua ei voi synnyttää 
kaikkialle, vaan on hyväksyttävä, että 
kerralla voidaan tukea vain rajallista 
määrää kasvukelpoisia kasautumisalu-
eita. Syntyvä epätasapaino alueiden 
välillä ei kuitenkaan ole täysin musta-
valkoinen. Kangasharju on esittänyt, 
että vaikka kasautumisalueilla talous 
kasvaa nopeam min kuin muualla, on 

huomioitava, että kasautumisen aiheuttamasta kasvusta siirtyy 
esimerkiksi alihankintaketjujen, työmatkaliikenteen ja tulonjaon 
kautta muille heikommin kasvaville alueille, ja näin ollen alueiden 
väliset kehityserot tasoittuvat.

KOHTI KASAUTUMISTA
 Vaikka kasautuminen onkin monisyinen ilmiö, joka sisältää lukui-
sista eduistaan huolimatta myös kauaskantoisia riskejä, Suomen 
olosuhteissa kaupunkien liiallinen tiivistyminen ei kuitenkaan 
todellisuudessa ole suuri uhka. Useiden eri alan tutkimusten va-
lossa näyttäisi siltä, että kenties pääkaupunkiseutua ja muutamia 
muita suurimpia kaupunkeja lukuun ottamatta on varsin epäto-
dennäköistä, että kaupungit kasvaisivat liikaa. Suurimmassa osassa 
kunnista voidaan rauhassa keskittyä tiivistämiseen, kunhan mah-
dolliset haittavaikutukset tiedostetaan ja niiden syntymekanismit 
tunnetaan. Ilman ilmiön kaikkien puolten tuntemusta kunnan ja 
myös valtion tason strateginen suunnittelu vaikeutuu, ja riski, että 
tehdään kestämättömiä päätöksiä, kasvaa.

Jotta voitaisiin päätyä tilanteeseen, jossa kasautumisesta 
saatavien hyötyjen ja siitä aiheutuvien haittojen erotus olisi mah-
dollisimman suuri, kuntien tulisi pyrkiä luomaan mahdollisimman 
joustava maankäyttörakenne, jossa on tarpeeksi kaavoitettuja 
alueita eri maankäytön tarpeisiin. Maapolitiikassa tärkeää onkin 
pyrkiä pitämään tonttitarjonta vakaana ja infrastruktuuri hyvänä 
ja sujuvana, jotta hintataso pysyisi kohtuullisena. Kuntien kannalta 
ongelmalliset välialueet ja rakentamattomat tontit pitäisi saada 
rakentamisen piiriin, jotta hyvistä sijainneista ei muodostu pulaa 
ja hintataso siten pääse kasvamaan liian korkeaksi.

 ”Kaupunkien kokoa 
 tulisi jollain  keinolla 
 rajoittaa, jotta 
 kasautumisen tuottamia 
etuja ei menetettäisi.”

Kirjoittaja opiskelee kolmatta vuotta 
Aalto-yliopistossa Kiinteistötalouden 
koulutusohjelmassa. Artikkeli perustuu 
kirjoittajan syksyllä 2013 valmistunee-
seen kandidaatintyöhön ”Maapolitiikka 
kasautumisetujen ja -haittojen synnyt-
täjänä”. Sähköposti laura.vir tanen  
aalto.fi.
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